
    

 

Cofnodion Grŵp Gweithredu Lleol Gwynedd - LEADER. 

16.10.2019 

Nant Gwrtheyrn 

Yn Bresennol: 

Cynrychiolaeth o’r Sector Fenter: 

 

Dafydd Watts                       (DW) Ymddiriedolaeth Arbed Ynni 

Menna Jones                          (MJ) Antur Waunfawr  

Gwion Llwyd                          (GLl) Dioni 

Ian Nellist                                (IN) FSB 

Cynrychiolaeth o’r Sector Gwirfoddol: 

 

Sian Tomos                              (ST) GISDA 

OG Thomas                             (OG) Gwirfoddol 

Geraint Strello                        (GS) BT / Technoleg 

Arwel Jones                             (AJ) Partneriaeth Llyn 

Cynrychiolaeth o Fenter Môn/ Arloesi Gwynedd Wledig:  

 

Aaron Warren                      (AW)  

Rhian Hughes                       (RH)  

Rhys Gwilym                          (RG)  

Eleth Owen                             (EO)  

Dafydd Gruffydd                  (DG)  

Zoe Pritchard                        (ZP)  

Anwen Davies                      (AD) Cyngor Gwynedd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Pwynt  Manylion Gweithred 

Cyfarfod Grŵp Gweithredu Lleol  

1. Cafodd croeso ei ymestyn i bawb i’r cyfarfod gan Menna Jones, sydd yn 

cadeirio’r LAG yma ar ran Gwenan Williams sydd yn absennol oherwydd 

salwch.  

 

2. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan 9 aelod trwy law RG.   

• Einir Young (Prifysgol Bangor) 

• Craig ab Iago (Dyffryn Nantlle 2020) 

• Ceri Cunnington (Antur Stiniog) 

• Gwenan Williams (Sector Breifat) 

• David Ingham (D.I.Y. Industries Ltd) 

• Cyngh. Gareth Thomas  

• Alex Saul (Greenacres) 

• Rhodri Owen (Glynllifon) 

• Carys Williams (Mantell Gwynedd) 

• Iolyn Jones (Un Llais Cymru) 

 

  

3. Datganiadau o Ddiddordeb 

Dangosodd GS ddatganiad o ddiddordeb i’r PAF LoRaWAN gan ei fod yn 

rhan o’r cynllun. 

Dangosodd MJ ddatganiad o ddiddordeb i’r Hyfforddiant Academi 

Cymdeithasol gan ei bod yn fentor ar y rhaglen a arweinir gan Creu 

Menter. 

 

4. Cofnodion Cyfarfod 10/07/2019 

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod fel rhai cywir. 

Nid oedd dim yn codi o’r cofnodion. 

Roedd GS ac MJ yn eilio’r cymeradwyaeth. 

 

5. Diweddariad Cyllid 

Rhoddodd ZP ddiweddariad i’r aelodau am sefyllfa cyllid AGW. Eglurodd 

fod £1,237,193.46 wedi cael ei ddyrannu gan y LAG i fyny at heddiw, ac os 

caiff y ceisiadau yn y cyfarfod yma ei gymeradwyo heddiw yno bydd y 

swm yno yn codi i £1,296,633.46.  

Eglurodd ZP fod AGW wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau arian cyfatebol 

gan yr NDA. 

 

Diweddariad AGW  

Eglurodd ZP fod gan AGW 32 o brosiectau byw ar hyn o bryd, a fod 

cyfanswm gwerth y prosiectau yma yn £43,820.  

Eglurodd ZP fod yna newidiadau staff wedi bod, gan fod Carwyn ap 

Myrddin wedi gadael ei swydd a fod RG wedi cymeryd drosodd fel Uwch 

   



    

 

Swyddog. Mae hyn yn gadael y swydd Gweinyddol yn wag, ac eglurodd ZP 

ein bod wedi cyfweld ar gyfer y swydd ac wedi dewis y person i lenwi’r 

swydd ond yn anffodus bu rhaid i’r person yno wrthod y swydd gan ei bod 

hi wedi cael cynnig swydd arall. Byddwn yn hysbysebu’r swydd unwaith 

eto ac yn cyfweld ganol mis Tachwedd. 

Eglurodd ZP ein bod wedi derbyn drafft o werthusiad Wavehill, a bydd 

hwn yn cael ei rannu hefo’r aelodau unwaith y byddwn yn hapus hefo’r 

cynnwys. 

 

6. Ardaloedd Llechi – Hannah a Gwenan 

Daeth Hannah a Gwenan o Llechi Cymru (Cyngor Gwynedd) i’r cyfarfod er 

mwyn rhoi cyflwyniad ar y prosiect. Eglurodd Hannah mai pwrpas y 

prosiect yma ydi i gefnogi cais enwebiad Treftadaeth y Byd Ardaloedd 

Llechi Gogledd Orllewin Cymru. Mae hyn yn cael ei wneud drwy 

ymgysylltu hefo cymunedau drwy geisio adfywio trwy dreftadaeth. Byddai 

derbyn statws WHS yn dod â buddion economaidd a chymdeithasol i’r 

ardaloedd llechi, ac eglurodd na fyddai y statws yma yn atal datblygiad ac 

yn ychwanegu cyfyngiadau cynllunio ar yr ardal. 

Nod y prosiect LleCHI yd ii sicrhau y gall cymunedau lleol elwa are u 

treftadaeth a bod cyfle i adfywio drwy dreftadaeth. Eglurodd Gwenan eu 

bod hefyd yn gweithio hefo llysgenhadon ifanc ac yn dysgu’r bobl ifanc 

yma am bwysigrwydd treftadaeth. 

 

        

7. Diweddariad Prosiectau Cyfredol 
 
Ffiws- Atgoffodd RG yr aelodau o beth yn union oedd y prosiect a beth 
ydi’r diffiniad o ‘Ofod Gwneud’ neu ‘Maker Space’. Eglurodd ein bod wedi 
dod o hyd i leoliad ar stryd fawr Porthmadog ac ein bod yn y broses o 
osod y dodrefn a’r offer yn y gofod. Hyd yn hyn mae’r peiriant laser, 
argraffydd 3D, sganiwr 3D ac offer llaw wedi cyrraedd. Unwaith y bydd yr 
offer i gyd wedi cyrraedd, bydd sesiynau cynefino yn cael eu cynnal ar pob 
un. 
Eglurodd RG ein bod wedi rhoi briff i fyny ar Sell2Wales diwedd mis Medi 
er mwyn dod o hyd i unigolion fyddai’n gallu helpu hefo rhedeg y sesiynau 
cynefino a gweithdai eraill. Derbynwyd 3 tendr: Wyn Griffith, Jo Hinchliffe 
a Menai Rowlands. Bydd y 3 yn cael eu cynnwys ar fframwaith y prosiect. 
Cafodd laniad y prosiect ei gynnal nos Iau ddiwethaf yn Ganolfan 
Porthmadog a roedd dros 30 o bobl yn bresennol. Jo Hinchliffe oedd yn 
arwain y noson drwy son am ei ddiddordeb o mewn Gofod Gwneud a’r 
math o bethau mae o’n ei greu, a hefyd daeth Jen Fenner o Lerpwl i’r 
lansiad er mwyn siarad am sut y gwnaeth hi gychwyn ei busnes mewn 

                            



    

 

Gofod Gwneud. Eglurodd RG ein bod wedi creu nifer o gysylltiadau yn y 
lansiad a fod yno nifer o bobl isio bod yn rhan o’r prosiect. 
Eglurodd RG ei fod o ac AW wedi bod ymweld â Gofod Gwneud yn Lerpwl 
yn ddiweddar, ac eu bod wedi dysgu llawer. Un o’r pethau pwysicaf sydd 
wedi dod allan ohono ydi’r pwysigrywdd o’r gymuned. 
Dangoswyd fideo o’r lansiad. 
 
Ceir Cymunedol Trydanol – Eglurodd RG fod y ddau gymuned wedi cael 
eu dewis ar gyfer y prosiect yma sef Bethesda ac Abergyolwyn. Mae’r ceir 
trydanol wedi cyrraedd, ac ar ol pleidlais ar ein wefannau cymdeithasol, 
penderfynwyd enwi’r ceir yn Carwyn a Carwen. Eglurodd RG ein bod wedi 
recriwtio Glyn Hudson ac Amy Thompson i helpu hefo’r prosiect yma gan 
eu bod nhw’n ‘arbenigwyr’ yn y maes ceir trydanol ac hefo car trydan eu 
hunain. Mi fydd y ddau ohonynt yn arwain ar y prosiect ar y cyd hefo AGW 
drwy ymgysylltu hefo’r cymunedau a helpu nhw drwy’ camau cyntaf y 
prosiect e.e. gosod y pwynt gwefru, trefnu digwyddiadau lansio, cysylltu 
efo CoWheels ayyb. 
Eglurodd RG fod y ceir yn cael eu brandio a bydd y pwyntiau gwefru yn 
cael eu gosod wythnos nesaf, ac ar ol hynny mi fyddai nhw’n barod i 
symud i’r cymunedau. 
Mae prisiau defnyddio’r ceir wedi cael eu penderfynu hefo’r cymunedau. 
Dangoswyd fideo o RG a Glyn Hudson yn trafod y ceir. 
 
Peiriant Fendio Cynnyrch Lleol – Eglurodd RG fod cyfnod y peiriant fendio 
yn Gwersyllfa Nant y Big wedi dod i ben diwedd mis Medi. Yn ol y data a 
gafodd ei gasglu, y cynnyrch fwyaf poblogaidd oedd y llaeth ac y 
bisgedi/creision. Un o’r pethau nad oedd yn gwerthu mor dda oedd 
bacwn a selsig. Un o’r gwersi a ddysgwyd o’r prosiect oedd fod y silfoedd 
gonest yn gweithio yn well nac y peiriant fendio. Eglurodd RG fod 
perchenog y gwersyllfa wedi mwynhau cael y peiriant yno, ac ei fod yn 
bwriadu cael un i’w wersyllfa at y flwyddyn nesaf. 
Atgoffodd RG yr aelodau ein bod ni dal heb ddod o hyd i leoliad i osod y 
peiriant am y 6 mis nesaf, ac ein bod yn agored am unrhyw awgrymiadau. 
Eglurodd ein bod yn chwilio am leoliad fwy cymunedol y tro hwn, er 
mwyn treialu’r peiriant mewn sefyllfa gwahanol. 
 

8 Ffurflen Diwygio Prosiect 
 

1. IOT – LoraWan 
Yn dilyn y gweithdai a digwyddiadau gynhaliwyd yn ystod y 
prosiect hwn, eglurodd RH y byddai'n fuddiol gyda'r arian sy'n 
weddill i greu mwy o ddigwyddiadau a fydd yn dangos sut y gall 
LoRaWAN a'r 'Rhyngrwyd o Bethau' fanteisio ffermydd, trefi, 

 



    

 

busnesau lleol a thrigolion yng nghefn gwlad Cymru yn ogystal â 
sectorau gwahanol. Mae prosiect ‘Blwyddyn Rhyngrwyd Pethau’ 
wedi denu diddordeb nifer o sefydliadau, gan gynnwys DCSM, 
Ofcom, Fibrespeed a Llywodraeth Cymru. Mae’r rhain oll wedi 
ymweld ag Ynys Môn a Gwynedd dros yr haf i weld y gwaith sydd 
wedi bod yn cael ei wneud hyd yn hyn. 
 
Fodd bynnag, nid oes digon o arian i ariannu hyn yn llawn ac felly 
mae angen £10,000 ychwanegol i’w gyflawni. Bydd hyn yn ariannu 
costau digwyddiadau  gwahanol yn cynnwys EXPO cydweithredol 
gyda Môn yn ogystal â digwyddiadau eraill sydd yn codi 
ymwybyddiaeth am y prosiect, amser yngynghorydd ymgysylltydd 
digidol mewn ardaloedd gwledig, gwaith ffilmio a marchnata. 
Roedd RH yn teimlo’n gryf fod angen gweithredu mwy yn y 6-9 
mis nesaf. 
 

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y swm ychwanegol o £10,000 i’r 
prosiect. 
 

2. Cyllid Torfol 
Eglurodd RH fod hwn yn brosiect yr oedd yn rhoi cymorth i 3 
gwahanol fenter wrth iddynt geisio casglu arian yn defnyddio dull 
Cyllid Torfol. Mae cymaint o gymunedau yng Ngwynedd yn 
chwilio am gymorth yn y maes yma, felly mi fyddai’n ddefnyddiol 
iawn gallu cynhyrchu adroddiad terfynol ar y prosiect gan son am 
y 3 fenter gwahanol. Byddai hefyd yn ddedfnyddiol cynnal 
digwyddiad er mwyn adrodd yn ol i’r cymunedau ar y gwersi a 
ddysgwyd. Eglurodd RH fod gwersi gwahanol i’w dysgu hefo’r tair 
fenter a gymerodd rhan. Ychwanegodd ZP fod AGW wedi 
cynhyrchu Tool kit ar gyfer Cyllid Torfol hefyd. 
Rydym yn gofyn am £5,620 yn ychwanegol ar gyfer creu 
adroddiad a digwyddiad cloi. 
 

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y swm ychwanegol o £5,620 i’r prosiect. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

9.                 Ceisiadau i’w cymeradwyo               
9.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awyr Dywyll – Cydweithredol 

Rhoddodd MJ groeso i Jackie Lewis i’r cyfarfod er mwyn cyflwyno’r cais 

yma. Eglurodd JL fod hwn yn gais cydweithredol rhwng Gwynedd, Môn, 

Lithuania ac Awstria – y cais cyntaf hefo gwledydd eraill yn Ewrop. 

Eglurodd JL fod hi a RH wedi mynd i gyfarfod Link yn Finland lle roedd 

cynrychiolwyr LEADER o wledydd eraill yn dod i rhwydweithio a rhannu 

syniadau. Dyma lle cafodd y cyswllt ei wneud hefo Lithuania ac Awstria.Yn 

dilyn ymweliad i’r ddwy wlad penderfynwyd fod modd cydweithio hefo’r 

ddwy wlad, yn arbennig drwy edrych ar yr Awyr Dywyll gan fod hwn yn 

rhywbeth yn gyffredin rhwng y 3 gwlad. Mae’r prosiect yn edrych ar godi 

ymwybyddiaeth o’r statws Awyr Dywyll a thrio atynnu pobl i’r ardaloedd 

yma, amlygu pryderon sy’n codi oherwydd llygredd golau ayyb. Maent 

hefyd yn awyddus i ddechrau ‘Dark Sky Academy’ sef clwb i bobl ifanc gael 

dysgu mwy am Awyr Dywyll drwy adeiladu telesgop eu hunain ayyb. Mae 

hefyd bwriad cynnal digwyddiad lansiad i’r prosiect ar yr un pryd yn y 3 

gwlad. 

Bydd pob sir yn defnyddio cyllideb eu hunain, gyda Môn a Gwynedd yn 

cyfrannu £20,000 yr un i’r prosiect cydweithredol. 

Bydd Lithuania ac Awstria hefyd yn cyfrannu £20,00 yr un, fydd yn dod a 

cyfanswm cost y prosiect i £80,000. 

Cododd IN rhai pryderon am y prosiect gan ei fod yn ymwneud â 

chydweithio hefo gwledydd eraill yn yr UE, a’r DU yn y broses o adael yr 

UE. Eglurodd JL fod amserlen gwario LEADER wedi cael ei ymestyn i 

Mehefin 2023 felly bydd dim materion gwleidyddol yn codi.  

 

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y prosiect cydweithredol ar gyfanswm o 

£20,000. 

  

Gofal Ataliol – Cydweithredol 

 

Eglurodd ZP fod hwn yn brosiect cydweithredol rhwng AGW ac Arloesi 

Mon ac mae’n cael ei arwain gan Sioned Thomas yn Môn. Dangosodd ZP 

fideo yn egluro’r prosiect yn gyffredinol ac eglurodd fod y prosiect wedi 

deillio o ddigwyddiad Gofal IOT a chafodd ei gynnal ychydig fisoedd yn ol. 

Eglurodd ZP mai’r gobaith ydi y byddwn yn mynd allan i gaffael i gwmniau 

ddod yn ol hefo awgrymiadau technoleg arloesol fyddai’n gallu cael eu 

gosod yn cartrefi yr unigolion fyddai’n cymeryd rhan yn y prosiect. Yr 

unigolion fyddai’n cymeryd rhan ydi rhai sydd dros 70 oed ac eisiau 

parhau i fyw yn eu cartrefi yn anibynnol. Bydd yr offer yn monitro data yn 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3 

y cartref ac wedyn yn gyrru’r data yma ymlaen i aelod o deulu neu 

gofalwr. Eglurodd ZP pwysigrwydd ein bod yn treialu offer gwahanol yn y 

cartrefi fel ein bod yn gallu cymharu’r data ar ddiwedd y prosiect. 

Rydym yn gofyn am £23,820 ar gyfer y prosiect hwn, a bydd Môn yn 

cyfrannu yr union yr un faint hefyd. Byddwn yn chwilio am 20 unigolyn 

yng Ngwynedd ac 20 yn Môn er mwyn treialu’r technoleg am gyfnod o 6 

mis. Eglurodd ZP ei bod hi’n bwysig ein bod yn monitro a gwerthuso’r data 

ar ddiwedd y prosiect yn drwyadl, ac er mwyn gwneud hyn yn iawn 

byddwn yn cael rhywun allanol i wneud y gwerthusiad. Bydd digwyddiad 

cloi hefyd yn cael ei gynnal er mwyn rhannu arfer da, costau, beth aeth 

ddim mor dda ayyb. 

Ychwanegodd GS fod yno lot o dechnoleg allan yn barod sydd yn ateb rhai 

o’r problemau sydd wedi cael eu trafod yn y cyfarfod. Hefyd credai y bydd 

hi’n drafferthus trio dod o hyd i 20 o bobl yn y sir fyddai’n gallu/fodlon 

cymeryd rhan yn y prosiect a tydi’r gofalwyr sydd yn gweithio i’r Cyngor 

ddim hefo’r amser i helpu. Bydd rhaid edrych allan i weld beth sydd ar 

gael yn barod cyn meddwl am bethau newydd. 

Eglurodd ST y byddai’r dechnoleg yn buddio lot o bobl, yn enwedig 

teuluoedd sydd yn byw yn bell oddi wrth eu perthnasau ac eisiau cadw 

llygaid arnynt. 

Eglurodd MJ fod hi’n anodd dod o hyd i’r dechnoleg sydd fwyaf pwrpasol i 

anghenion unigolion. 

 

Cymeradwyodd yr aelodau LAG y prosiect cydweithredol ar gyfanswm o 

£23,820 a £2,500 ar gyfer gwerthuso. 

 

Hyfforddiant Academi Cymdeithasol 

Eglurodd ZP and ydi hwn yn gais, ond ein bod eisiau sgwrs am y potensial 

o gymeryd rhan yn yr academi. Un peth sydd wedi cael ei amlygu o’r 

gwerthusiad Wavehill ydi ein bod ni eisiau cynyddu capasiti’r aelodau 

LAG, oherwydd pan fydd AGW yn dod i ben yr aelodau LAG fydd dal allan 

yn y gymuned yn gwneud gwahaniaeth. 

Eglurodd MJ beth ydi’r Academi ac eglurodd ei bod hi yn Fentor ar y 

cynllun. Mae’r Academi wedi bod yn gweithredu hefo mentrau ac ysgolion 

yn yr Alban ers dipyn o flynyddoedd ac yn gweithredu ar draws y byd 

erbyn hyn. Maent wedi sefydlu dros 700 o fentrau cymdeithasol mewn 

ysgolion yn yr Alban drwy hybu entrepreneuriaeth. 

Mae hyfforddiant i bobl yn egluro beth ydi mentrau cymdeithasol i bobl 

ifanc. 

Gofynnodd ZP os oedd yr aelodau hefo diddoreb mewn sgwrsio ymhellach 

hefo’r academi. 



    

 

Roedd yr aelodau yn awyddus i symud ymlaen hefo sgyrsiau pellach. 

 

 

Dyddiad Nesaf 
10.  Cadarnhodd ZP dyddiad y cyfarfod LAG nesaf sef y 26ain o Chwefror 2020. 

Lleoliad i’w gadarnhau. 

 

 


